
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

115/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අගාමාත&�මා සහ ජා�ක ප�ප)� සහ ආ+,ක 

කට.� අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 6ග7ව කල9 ෙමෝය ආ<තව �=> වන සංරෂණ ෙදපා+තෙA/�ව යටෙ) 
පාලනය වන කෙඩොලාන DE පෙ�ශෙය/ අකර අටක පෙ�ශයක Fවාස 
ව&ාපෘ�ය ඇ�H සංව+ධන කට.� සඳහා ෙයොදා ගැLමට සැලMA කර ඇ� 
බව); 

 (ii) ෙමම ව&ාපෘ�යට පPසරෙQR/ Sෙරෝධය පළකර �ෙබන බව); 

එ�මා ද/ෙන=ද? 

(ආ) (i) එම සැලMමට අWව උත DE භාගෙZ ෙයෝ[ත ඉ]^_A කවෙ+ද; 

 (ii) ඉහත කෙඩොලාන `ෙම= ඉ]^_A ab ^_මට වන සංරෂණ 
ෙදපා+තෙA/�ෙව/ අවසර ෙගන �ෙcද; 

 (iii) එෙසේ නA, ඉ]^_A කට.� අරඹන ]නය කවෙ+ද;  

 (iv) ඉ]^_A කට.� සඳහා අවසර ලබාRමට අදාළ gය^යSg ඉ]Pප) 
කර/ෙ/ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නA, ෙමම ව&ාපෘ�ය hයා)මක ^_ම ab කරන Lත&ාWiල 
කමෙQදය kමද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන=ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම/ද? 

2. 
1201/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත oණෙසේකර මහතා,— වාPමා+ග හා ජලසAප) කළමනාකරණ 
අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) pkණාමලය ]සp්කය �ළ 1983 ව+ෂය වනSට �t, 

 (i) වාPමා+ග සංඛ&ාව; 

 (ii)  kඩා වැQ, අ7v සහ ඇළ මා+ග සංඛ&ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගොS`A පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන=ද? 

(ආ) (i)  1983 aට 2009 ව+ෂෙZ .දමය ත))වය Fමවන ෙත වාPමා+ග, වැQ, 
අ7v සහ ඇළ මා+ග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද 7දල; 

 

(අටවැF පා+gෙA/�ව - පළ7වැF සභාවාරය) 
අංක 218.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii)  .දමය ත))වය Fම xෙම/ පM 2015 ව+ෂය දවා, සමසත් වාPමා+ග, වැQ, 
අ7v සහ ඇළ මා+ග ප�සංසක්රණයට රජය Sa/ ෙව/ කරන ලද 7දල; 

එ එ ව+ෂය අWව ෙකොපමණද ය/න) එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන=ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම/ද? 

3. 
1418/’16 

ග	 බ/bල oණව+ධන මහතා,— සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත&/තර ෙවළඳ 
අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 198 = දැෙවන පP] 2015 සහ 2016 ව+ෂ �ළ],   

 (i) ෙතz �Pපහbව;  

 (ii)  9න+ජනLය බලශ�ය; 

 (iii) ඒකාබ�ධ ෙමෝට+ රථ Fෂප්ාදනය; 

 (iv) කලාපය සඳහා වාෙ/ පාලA Fෂප්ාදනය; 

 (v) ෙපොෙහොර, |පz Mප+ ෙෆොසේ�~ Fෂප්ාදනය; 

 (vi) ච/�කා තාෂණය; 

 (vii) oව/ යානා අH)වැ�යාව සහ එයට සහායක hයාව/; 

 (viii) ඒකාබ�ධ 1F Fෂප්ාදනය; 

යන ෙෂේත ෙවWෙව/ � ලංකාවට ලැ�v Sෙ�ශ ආෙයෝජන කවෙ+ද ය/න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන=ද?  

(ආ) (i) 2015.01.01 ]නට � ලංකා රජෙZ M�kAප)වල Sෙ��ය ආෙයෝජන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2017.01.01 ]නට රජෙZ M�kAප)වල Sෙ�ශ ආෙයෝජන පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) �� ෙ+>ං සහ ෙමෝ� ආයතන Sa/ 2014, 2015 සහ 2016 යන ව+ෂය/=R 
� ලංකාවට ලබා b/ ජාත&/තර ණය ෙශේ�ගත ^_A කවෙ+ද; 

ය/න) එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන=ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම/ද? 

4. 
1511/’17 

ග	 උදය පභා) ගAම/�ල මහතා,— L�ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව+ධන 
අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව+ෂය �ළ වා+තා � Pය අන�	 සංඛ&ාව සහ Pය අන�	 ෙහේ�ෙව/ 
ab � මරණ සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව+ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙ�ෂව, 2016 ව+ෂය �ළR ab � Pය අන�	 
සංඛ&ාව සහ Pය අන�	 ෙහේ�ෙව/ ab � මරණ සංඛ&ාව ෙකොපමණ 
සංඛ&ාව^/ ඉහළ ෙගොස ්�ෙcද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන=ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම/ද? 

 
 
 



( 3 ) 

 

 

5. 
1585/’17 

ග	 (ෛවද&) නg/ද ජය�ස්ස මහතා,— රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) Commonwealth Game නමැ� �vම ලංකා බැංkෙQ පව)වාෙගන යW 
ලබ/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නA, ඒ ක�	/ Sa/ද; 

 (iii) එය ආරAභ කළ ]නය කවෙ+ද; 

 (iv) එම �vමට රජෙZ 7දz හා පPත&ාග ෙකොපමණ බැර x �ෙcද; 

 (v) ෙA වනSට එම �vෙA ඉ�Pව ඇ� 7දල ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන=ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම/ද? 

6. 
1620/’17 

ග	 ෙහේෂා/ Sතානෙ� මහතා,— ��ධශාසන අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ඇ�g�>ය නගරය �ළ ව&ාපාPක සථ්ාන =E ව&ාපාPකය/ට තම ව&ාපාPක 
සථ්ාන සඳහා ෙබෞ�ධ කට.� ෙදපා+තෙA/�වට බb ෙගxමට abx ඇ� බව 
ද/ෙ/ද; 

 (ii)  ෙA සඳහා බb අය කරW ලබ/ෙ/ අදාළ ඉඩA ෙකොටසටද; ෙනොඑෙසේ නA, 
ව&ාපාPකය/ තම SයදE/ Fමකළ ෙගොඩනැ�gවලටද ය/න සඳහ/ 
කර/ෙ/ද; 

 (iii) ෙමම බb අය ^_මට අදාළව, ෙබෞ�ධ කට.� ෙකොමසාPසව්රයා F+ෙ�ශ 
කර ඇ� ෙzඛන ඉ]Pප) කර/ෙ/ද; 

 (iv) ෙමම ව&ාපාPක සථ්ානය ෙවන) 9�ගලෙයkට S^�ෙAR ලැෙබන 
7දg/ 25% අදාළ Sහාරසථ්ානය ෙවත ෙගSය .� බවට ෙබෞ�ධ කට.� 
ෙකොමසාPසව්රයාෙ� Fයමය �ෙcද; 

 (v) එෙසේ නA, තම ෙපෞ�ගgක 7දg/ Fමකළ Sශාල ෙගොඩනැ¡g සමඟ තම 
ව&ාපාර සථ්ාන S^�ෙAR ඔ�/ට Sශාල අසාධාරණය abවන බව 
��ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන=ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම/ද? 

7. 
1630/’17 

ග	 අ[) මා/න�ෙප	ම මහතා,— Sbgබල හා 9න+ජනLය බලශ� 
අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ¤+ය බලෙය/ Sbgය උ)පාදනය ^_ම ෙA වනSට ෙලෝකෙZ පව�න 
Fෂප්ාදන Sයදම අ¥ම 9න+ජනLය බලශ� ¦ලාශය බව   ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නA, ¤+ය බලෙය/ Sbgය උ)පාදනය ^_ම සඳහා රජය Sa/ ෙගන 
ඇ� �යවර කවෙ+ද; 

 

 



( 4 ) 

 

 

 (iii) 2016.09.06 ]න රජය Sa/ ]ය) කරන ලද “¤+ය බල සංගාමය” නමැ� 
වැඩසටහන ම¡/ ෙA වනSට ජා�ක Sbg ප�ධ�යට එක� කර ඇ� 
Sbgබල පමාණය ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන=ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම/ද? 

8. 
1636/’17 

ග	 නg/ බ©ඩාර ජයමහ මහතා,— Sbgබල හා 9න+ජනLය බලශ� 
අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 1මාස=ත ලංකා ගz අª	 (9�ගgක) සමාගම (Lanka Coal Company 
(Pvt.) Ltd.) �=±xෙA අර7ණ කවෙ+ද; 

 (ii) එම සමාගෙA ෙA වනSට ෙසේවය කරන ෙසේවකය/ සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගෙA සභාප�වරයා සහ අධ&ෂ ම©ඩලය ක�	/ද; 

 (iv) 2016 ²g මාසයට අදාළව, එම සමාගෙA සභාප�වරයා, අධ&ෂ ම©ඩලය 
සහ ෙසේවකය/ Sa/ ලබාෙගන ඇ� වැ±� සහ aය³ Rමනා කවෙ+ද;  

 (v) එ´ සමාගම �=±xෙම/ අෙ�ෂා කළ අර7v ඉ± x �ෙcද;  

 (vi) ගz අª	 EලR ගැLම වැF බරපතල ව&ාපාPක කට.)ත ab ^_මට එ´ 
සමාගමට හැ^යාව �ෙcද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන=ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම/ද? 
 

 

පධාන කට.� ආරAභෙZ R 
පන) ෙක*�ප) +,ගැ�.ම +,බඳ දැ0�1ම 

1.  

Sෙ�ශ �^යා අමාත&�Eය සහ අ�කරණ අමාත&�Eය,— � ලංකා වා�ජ සමථ 
මධ&ස්ථානය (සංෙශෝධන),— 2000 අංක 44 දරන � ලංකා වා�ජ සමථ මධ&ස්ථානය 
පනත සංෙශෝධනය ^_ම සඳහා � පන) ෙක±Aපත^. 

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැWARම සහ ]නට FයEත කට.� 
*අ1.  

Sස+ජන පන) ෙක±Aපත (2018) — (දසවැF ෙව/ කළ ]නය) — කාරක සභාව 
(ෙනොවැAබ+ 20 ]න පග�ය) 

*2.   
අගාමාත&�මා සහ ජා�ක ප�ප)� හා ආ+¶ක කට.� අමාත&�මා,— � ලංකා මහවැg 

අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2012,— 1979 අංක 23 දරන � ලංකා මහවැg 
අ�කාPය පනෙ) 34 වග/�ය යටෙ) 2016.05.04 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2012.12.31 
වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ 
ඇ�ළ) � ලංකා මහවැg අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(කෘ�ක+මය හා ඉඩA ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.03.09 ]න 
සලකා බලන ලR.) 



( 5 ) 

 

 

*3.   
අගාමාත&�මා සහ ජා�ක ප�ප)� හා ආ+¶ක කට.� අමාත&�මා,— � ලංකා මහවැg 

අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2013,— 1979 අංක 23 දරන � ලංකා මහවැg 
අ�කාPය පනෙ) 34 වග/�ය යටෙ) 2016.11.15 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2013.12.31 
වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ 
ඇ�ළ) � ලංකා මහවැg අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(කෘ�ක+මය හා ඉඩA ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.03.09 ]න 
සලකා බලන ලR.) 

*4.   
අගාමාත&�මා සහ ජා�ක ප�ප)� හා ආ+¶ක කට.� අමාත&�මා,— රාජ& දැව 

සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14 
වග/�ය යටෙ) 2016.09.06 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2013.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � 
ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) රාජ& දැව 
සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(�රසර සංව+ධනය හා පPසර සහ සව්භාSක සAප) ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක 
සභාව Sa/ 2017.03.09 ]න සලකා බලන ලR.) 

*5.   
¹ඩා අමාත&�මා,— Mගතදාස ජා�ක ¹ඩා සං´+ණ අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව හා 

�vA - 2012,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14 (2) (1) වග/�ය යටෙ) 2016.06.24 
වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද 2012.12.31 ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) Mගතදාස ජා�ක ¹ඩා සං´+ණ අ�කාPෙZ 
වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(ත	ණ, ¹ඩා, කලා  හා උ	මය/ ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 
2017.02.21 ]න සලකා බලන ලR.) 

*6.   
ඉඩA සහ පා+gෙA/� ප�සංසක්රණ අමාත&�මා,— ඉඩA ප�සංසක්රණ  ෙකොEෂ/ 

සභාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩA ප�සංසක්රණ 
ෙකොEෂ/ සභා පනත යටෙ) 2016.11.18 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2013.12.31 වැF 
]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ)   
ඉඩA ප�සංසක්රණ  ෙකොEෂ/ සභාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(කෘ�ක+මය හා ඉඩA ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.03.09 ]න 
සලකා බලන ලR.) 

*7.   
ඉඩA සහ පා+gෙA/� ප�සංසක්රණ අමාත&�මා,— ඉඩA ප�සංසක්රණ  ෙකොEෂ/ 

සභාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩA ප�සංසක්රණ 
ෙකොEෂ/ සභා පනත යටෙ) 2016.11.18 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2014.12.31 වැF 
]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ)   
ඉඩA ප�සංසක්රණ  ෙකොEෂ/ සභාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(කෘ�ක+මය හා ඉඩA ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.03.09 ]න 
සලකා බලන ලR.) 

*8.   
සංව+ධන කා+යභාර අමාත&�මා සහ Sෙ�ශ කට.� අමාත&�මා,— ෙසේවා 

F.තය/ෙ� භාර අර7දෙz වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා F.තය/ෙ� භාර අර7දz ම©ඩල පනෙ) 11 වග/�ය යටෙ) 2016.11.12 වැF 
]න ඉ]Pප) කරන ලද 2014.12.31 ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) ෙසේවා F.තය/ෙ� භාර අර7දෙz වා+�ක 
වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.02.09 ]න සලකා 
බලන ලR.) 
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*9. 
පවාහන හා aSz oව/ ෙසේවා අමාත&�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොEෂ/ සභාෙQ 

වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙ) 2016.09.06 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2013.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ºණ ඇ�ළ) ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකොEෂ/ සභාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(පවාහනය හා ස/FෙQදනය ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.01.26 
]න සලකා බලන ලR.) 

*10. 
පවාහන හා aSz oව/ ෙසේවා අමාත&�මා,— � ලංකා ගමනාගමන ම©ඩලෙZ වා+�ක 

වා+තාව හා �vA - 2012,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(2)(C) වග/�ය යටෙ) 
2017.03.07 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2012.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ºණ ඇ�ළ) � ලංකා ගමනාගමන 
ම©ඩලෙZ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(පවාහනය හා ස/FෙQදනය ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.03.24 
]න සලකා බලන ලR.) 

*11. 
පවාහන හා aSz oව/ ෙසේවා අමාත&�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොEෂ/ සභාෙQ 

වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙ) 2017.05.03 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2014.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ºණ ඇ�ළ) ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකොEෂ/ සභා ෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(පවාහනය හා ස/FෙQදනය ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.05.26 
]න සලකා බලන ලR.) 

*12.   
පවාහන හා aSz oව/ ෙසේවා අමාත&�මා,— � ලංකා aSz oව/ෙසේවා අ�කාPෙZ 

වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙ) 2016.12.05 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2014.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ)  � ලංකා aSz 
oව/ෙසේවා අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(පවාහනය හා ස/FෙQදනය ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.08.10 
]න සලකා බලන ලR.) 

*13.   
පවාහන හා aSz oව/ ෙසේවා අමාත&�මා,— ජා�ක පවාහන ෛවද& ආයතනෙZ වා+�ක 

වා+තාව හා �vA - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(2)(C) වග/�ය යටෙ) 
2017.01.24 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2013.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) ජා�ක පවාහන ෛවද& 
ආයතනෙZ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(පවාහනය හා ස/FෙQදනය ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.08.10 
]න සලකා බලන ලR.) 

*14.   
කා/තා හා ළමා කට.� අමාත&�Eය,— ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාPෙZ වා+�ක 

වා+තාව හා �vA - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාP පනෙ) 32 
වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14 (2) (ඉ) වග/�ය යටෙ) 2016.06.07 
වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2013.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාPෙZ 
වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(කා/තා හා ස»් 9	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 
2017.02.21 ]න සලකා බලන ලR.) 
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*15.   
Sෙ�ශ �^යා අමාත&�Eය සහ අ�කරණ අමාත&�Eය,— � ලංකා Sෙ�ශ ෙසේවා F.� 

කා+යංශෙZ වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2013,— 1985 අංක 21 දරන � ලංකා Sෙ�ශ ෙසේවා 
F.� කා+යංශ පනෙ) 19 වැF වග/�ය යටෙ) 2016.06.08 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 
2013.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Sගණකා�ප�වරයාෙ� 
F_ෂණ ඇ�ළ) � ලංකා Sෙ�ශ ෙසේවා F.� කා+යංශෙZ වා+�ක වා+තාව හා �vA 
අWමත කළ .� ය.  

(ජාත&/තර සබඳතා ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2016.10.05 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*16. 
වරාය හා නාSක කට.� අමාත&�මා,— ෙවළඳ නැQ පනත යටෙ) Fෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැQ පනෙ) 126 සහ 321 වග/� යටෙ) 7¼b 
යාතාක	ව/ 9¼v ^_ෙA, සහ�ක ^_ෙA සහ 7රකාවෙල= ෙයRෙA පE� 
සAබ/ධෙය/ වරාය හා නාSක කට.� අමාත&වරයා Sa/ සාදන ලbව, 2017 මැ½ 
08 ]නැ�  අංක 2018/3 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතය ම¡/ සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබ+ 04 ]නැ� අංක 1987/19 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතෙZ  පළ කරW ලැබ, 
2017.10.17 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fෙයෝග අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*17. 

වරාය හා නාSක කට.� අමාත&�මා,— නැQ Fෙයෝ[තය/ට, නැQ බ¥ 
ෙගනය/න/ට, යාතා hයාක	ව/ ෙනොවන ෙපොb පවාහකය/ට සහ ක/ෙ~න+ 
ෙමෙහ.Aක	ව/ට බලපත ලබාRෙA පනත යටෙ) Fෙයෝග,— 1972 අංක 10 දරන 
නැQ Fෙයෝ[තය/ට, නැQ බ¥ ෙගනය/න/ට, යාතා hයාක	ව/ ෙනොවන ෙපොb 
පවාහකය/ට සහ ක/ෙ~න+ ෙමෙහ.Aක	ව/ට බලපත ලබාRෙA පනෙ) 10 
වග/�ය යටෙ) 2017 නැQ Fෙයෝ[තය/ෙ�, නැQබ¥ ෙගනය/න/ෙ�, යාතා 
hයාක	ව/ ෙනොවන ෙපොb පවාහකය/ෙ� සහ ක/ෙ~න+ ෙමෙහ.Aක	ව/ෙ� 
(ගාස්� ව¾හ) Fෙයෝග සAබ/ධෙය/ වරාය හා නාSක කට.� අමාත&වරයා Sa/ 
සාදන ලbව, 2017 ඔෙතෝබ+ 17 ]නැ� අංක 2041/10 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතෙZ 
පළ කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fෙයෝග අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*18.   

වරාය හා නාSක කට.� අමාත&�මා,— 1/ස ලංකා නැQ සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා 
�vA - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14 (3) වග/�ය යටෙ) 
2016.01.28 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද 2013.03.31 ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) 1/ස ලංකා නැQ සංසථ්ාෙQ 
වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(පවාහනය හා ස/FෙQදනය ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.08.10 
]න සලකා බලන ලR.) 

*19.   
වරාය හා නාSක කට.� අමාත&�මා,— 1/ස ලංකා නැQ සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා 

�vA - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14 (3) වග/�ය යටෙ) 
2016.09.06 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද 2014.03.31 ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) 1/ස ලංකා නැQ සංසථ්ාෙQ 
වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(පවාහනය හා ස/FෙQදනය ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.08.10 
]න සලකා බලන ලR.) 
*20.   

වරාය හා නාSක කට.� අමාත&�මා,— � ලංකා වරාය අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව හා 
�vA - 2012,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14 (3) වග/�ය යටෙ) 2015.10.08 
වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද 2012.12.31 ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) � ලංකා වරාය අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව හා 
�vA අWමත කළ .� ය.  

(පවාහනය හා ස/FෙQදනය ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.01.26 
]න සලකා බලන ලR.) 
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*21.   
වරාය හා නාSක කට.� අමාත&�මා,— � ලංකා වරාය අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව හා 

�vA - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14 (3) වග/�ය යටෙ) 2016.06.21 
වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද 2013.12.31 ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) � ලංකා වරාය අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව හා 
�vA අWමත කළ .� ය.  

(පවාහනය හා ස/FෙQදනය ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.01.24 
]න සලකා බලන ලR.) 

 *22.   
වරාය හා නාSක කට.� අමාත&�මා,— � ලංකා වරාය අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව හා 

�vA - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14 (3) වග/�ය යටෙ) 2016.11.12 
වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද 2014.12.31 ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) � ලංකා වරාය අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව හා 
�vA අWමත කළ .� ය.  

(පවාහනය හා ස/FෙQදනය ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.01.26 
]න සලකා බලන ලR.) 

*23.  
ක+මා/ත හා වා�ජ කට.� අමාත&�මා,— 1/ස � ලංකා රාජ& වා�ජ (SSධ) L�ගත 

සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ& 
වා�ජ (SSධ) L�ගත සංසථ්ා පනත යටෙ) 2016.07.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2013.03.31 
වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¸න Sගණකව	/ෙ� F_ෂණ 
ඇ�ළ) 1/ස � ලංකා රාජ& වා�ජ (SSධ) L�ගත සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA 
අWමත කළ .� ය.  

(Fෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2016.10.04 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*24.   
ක+මා/ත හා වා�ජ කට.� අමාත&�මා,— 1/ස � ලංකා රාජ& වා�ජ (SSධ) L�ගත 

සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ& 
වා�ජ (SSධ) L�ගත සංසථ්ා පනත යටෙ) 2017.02.09 ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2014.03.31 
වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¸න Sගණකව	/ෙ� F_ෂණ 
ඇ�ළ) 1/ස � ලංකා රාජ& වා�ජ (SSධ) L�ගත සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA 
අWමත කළ .� ය.  

(Fෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.04.07 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*25. 
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— � ලංකා රාජ& වැSg සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව 

හා ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය 
යටෙ) 2016.12.10 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2011.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ºණ ඇ�ළ) � ලංකා රාජ& වැSg 
සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.05.23 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*26. 
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— ජා�ක ඉ�P ^_ෙA බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව 

හා ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන - 2015,— 7දz L� පනෙ) 35(3) වග/�ය යටෙ) සහ 1971 
අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 2017.01.24 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 
2015.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� 
F_ºණ ඇ�ළ) ජා�ක ඉ�P ^_ෙA බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන  
අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.05.03 ]න සලකා 
බලන ලR.) 
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*27. 
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— ලංකා බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

¦ල& පකාශන - 2015,— 7දz L� පනෙ) 35(3) වග/�ය යටෙ) සහ 1971 අංක 38 දරන 
7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 2017.01.25 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2015.12.31 
වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ºණ 
ඇ�ළ) ලංකා බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන  අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.05.03 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*28. 
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— මහජන බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

¦ල& පකාශන - 2015,— 7දz L� පනෙ) 35(3) වග/�ය යටෙ) සහ 1971 අංක 38 දරන 
7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 2017.03.08 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද,        
2015.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� 
F_ºණ ඇ�ළ) මහජන බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන  අWමත කළ 
.� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.05.03 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

 

*29. 
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— 1/ස k	ණෑගල වැSg සමාගෙA වා+�ක 

වා+තාව හා ¦ල& පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 
2017.03.21 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2014.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¸න Sගණකව	/ෙ� F_ºණ ඇ�ළ) 1/ස k	ණෑගල වැSg 
සමාගෙA වා+�ක වා+තාව හා ¦ල& පකාශන අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.05.23 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*30.  
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා 

ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගA පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක+මා/ත පනත අWව 2017.03.22 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2014.12.31 වැF 
]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.À.එA.Á. වරල) 
ගණකා�කා_ව	/ෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා 
ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන  අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.05.03 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*31.  
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— ජා�ක ඉ�P ^_ෙA බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව 

හා ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන - 2014,— 7දz L� පනෙ) 35(3) වග/�ය යටෙ) සහ 1971 
අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 2016.05.05 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 
2014.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� 
F_ෂණ ඇ�ළ) ජා�ක ඉ�P^_ෙA බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන 
අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.05.03 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*32.  
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— මහජන බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

¦ල& පකාශන - 2014,— 7දz L� පනෙ) 35(3) වග/�ය යටෙ) සහ 1971 අංක 38 දරන 
7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 2016.09.22 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2014.12.31 
වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ 
ඇ�ළ) මහජන බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.05.03 ]න සලකා 
බලන ලR.) 
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*33.  
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— ලංකා බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

¦ල& පකාශන - 2014,— 7දz L� පනෙ) 35(3) වග/�ය යටෙ) සහ 1971 අංක 38 දරන 
7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 2016.05.05 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2014.12.31 
වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ 
ඇ�ළ) ලංකා බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.05.03 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*34.  
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— 1/ස හලාවත වැSg සමාගෙA වා+�ක වා+තාව 

හා ¦ල& පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 
2016.11.15 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2014.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) 1/ස හලාවත වැSg සමාගෙA 
වා+�ක වා+තාව හා ¦ල& පකාශන අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.05.03 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*35.  
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— පාෙ��ය සංව+ධන බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව 

හා ¦ල& පකාශන - 2014,— 7දz L� පනෙ) 35(3) වග/�ය යටෙ) සහ 1971 අංක 38 
දරන 7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 2016.10.28 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 
2014.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� 
F_ෂණ ඇ�ළ) පාෙ��ය සංව+ධන බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ¦ල& පකාශන අWමත 
කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.05.03 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*36.   
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— � ලංක/ oව/ සමාගෙA වා+�ක වා+තාව හා  

¦ල& පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 
2016.08.09 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2015.03.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ+/ස~් ඇ/Â ය/� වරල) ගණකා�කා_ව	/ෙ� F_ෂණ ඇ�ළ)  
� ලංක/ oව/ සමාගෙA වා+�ක වා+තාව හා ¦ල& පකාශන අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.08.23 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*37.  
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— � ලංක/ oව/ සමාගෙA වා+�ක වා+තාව හා  

ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය 
යටෙ) 2017.07.25 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2016.03.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) � ලංක/ oව/ 
සමාගෙA වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¦ල& පකාශන අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.08.23 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*38.   
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— � ලංක/ oව/ සමාගෙA වා+�ක වා+තාව හා 

�vA - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 2015.03.04 
වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2014.03.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ+/ස~් ඇ/Â ය/� වරල) ගණකා�කා_ව	/ෙ� F_ෂණ ඇ�ළ)  � ලංක/ 
oව/ සමාගෙA වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.08.23 ]න සලකා 
බලන ලR.) 
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*39.   
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— ලංකා9ත සංව+ධන බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව 

හා ¦ල& පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14 (3) වග/�ය යටෙ) 
2017.05.23 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2013.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¸න Sගණකව	/ වන එස.් ෙÃ. එA. එස.් වරල) ගණකා�කා_ 
ව	/ෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) ලංකා9ත සංව+ධන බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ¦ල& 
පකාශන අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.09.06 ]න සලකා 
බලන ලR.) 
*40.   

රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— ලංකා9ත සංව+ධන බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව 
හා ¦ල& පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14 (3) වග/�ය යටෙ) 
2017.08.09 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2014.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¸න Sගණකව	/ වන එස.් ෙÃ. එA. එස.් වරල) ගණකා�කා_ 
ව	/ෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) ලංකා9ත සංව+ධන බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ¦ල& 
පකාශන අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.09.06 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*41.   
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— � ලංකා Fවාස සංව+ධන ¦ල& සංසථ්ා 

බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ¦ල& පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන 7දz L� 
පනෙ) 35 (3) වග/�ය යටෙ) සහ 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14 (3) වග/�ය 
යටෙ) 2017.07.04 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2014.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) � ලංකා Fවාස 
සංව+ධන බැංkෙQ වා+�ක වා+තාව හා ¦ල& පකාශන අWමත කළ .� ය.  

(ආ+¶ක සංව+ධන ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2017.09.06 ]න සලකා 
බලන ලR.) 

*42. 
ෙසෞඛ&, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද& අමාත&�මා,— රාජ& ඖෂධ L�ගත සංසථ්ාෙQ 

වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ& කා+Eක L�ගත සංසථ්ා 
පනෙ) 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 
2016.07.08 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2013.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ºණ ඇ�ළ) රාජ& ඖෂධ L�ගත සංසථ්ාෙQ 
වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(ෙසෞඛ& හා මානව Mභසාධනය, සමාජ සSබලගැ/xම ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක 
සභාව Sa/ 2017.07.04 ]න සලකා බලන ලR.) 

*43. 
ෙසෞඛ&, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද& අමාත&�මා,— � ජයව+ධන9ර මහ ෙරෝහෙz 

වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2013,— 1983 අංක 54 දරන � ජයව+ධන9ර මහෙරෝහz ම©ඩල 
පනෙ) 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(2)(C) වග/�ය යටෙ) 
2016.07.21 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2013.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ºණ ඇ�ළ) � ජයව+ධන9ර මහ ෙරෝහෙz 
වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(ෙසෞඛ& හා මානව Mභසාධනය, සමාජ සSබලගැ/xම ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක 
සභාව Sa/ 2017.07.04 ]න සලකා බලන ලR.) 
*44. 

ෙසෞඛ&, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද& අමාත&�මා,— රාජ& ඖෂධ Fෂප්ාදන සංසථ්ාෙQ 
වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ& කා+Eක L�ගත සංසථ්ා 
පනෙ) 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 
2016.08.11 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2013.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ºණ ඇ�ළ) රාජ& ඖෂධ Fෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(ෙසෞඛ& හා මානව Mභසාධනය, සමාජ සSබලගැ/xම ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක 
සභාව Sa/ 2017.07.04 ]න සලකා බලන ලR.) 
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*45.   
ෙසෞඛ&, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද& අමාත&�මා,— Sජය kමාර�ංග අWසම්රණ 

ෙරෝහෙz වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2013,— 1999 අංක 38 දරන Sජය kමාර�ංග 
අWසම්රණ ෙරෝහz ම©ඩල පනෙ) 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන 7දz පනෙ) 14
(2) 1 වග/�ය යටෙ) 2016.08.12 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2013.12.31 වැF ]ෙන/ 
අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) Sජය 
kමාර�ංග අWසම්රණ ෙරෝහෙz වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(ෙසෞඛ& හා මානව Mභසාධනය, සමාජ සSබලගැ/xම ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක 
සභාව Sa/ 2017.07.04 ]න සලකා බලන ලR.) 

*46.   
ෙසෞඛ&, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද& අමාත&�මා,— � ලංකා ආ.+ෙQද ඖෂධ සංසථ්ාෙQ 

වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ& කා+Eක L�ගත සංසථ්ා  
පනෙ) 30 වග/�ය යටෙ) 2017.01.09 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද 2013.12.31 ]ෙන/ 
අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) 
� ලංකා ආ.+ෙQද ඖෂධ සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(ෙසෞඛ& හා මානව Mබසාධන සමාජ සSබලගැ/xම ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක 
සභාව Sa/ 2017.07.04 ]න සලකා බලන ලR.) 

*47.   
ෙසෞඛ&, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද& අමාත&�මා,— ෙහෝEෙයෝප� ෛවද& සභාෙQ 

වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝEෙයෝප� පනෙ) 40 
වග/�ය යටෙ) 2017.01.25 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද 2011.12.31 ]ෙන/ අවස/ � 
ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) ෙහෝEෙයෝප� 
ෛවද& සභාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(ෙසෞඛ& හා මානව Mබසාධන සමාජ සSබලගැ/xම ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක 
සභාව Sa/ 2017.07.04 ]න සලකා බලන ලR.) 

*48.  
Fවාස හා ඉ]^_A අමාත&�මා,— ජා�ක Fවාස සංව+ධන අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව 

හා �vA - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා�ක Fවාස සංව+ධන අ�කාPය පනත අWව 
2016.10.25 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2012.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ) ජා�ක Fවාස සංව+ධන 
අ�කාPෙZ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(ෙසෞඛ& සහ මානව Mභසාධනය, සමාජ සSබලගැ/xම ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක 
සභාව Sa/ 2017.08.09 ]න සලකා බලන ලR.) 

*49.   
Fවාස හා ඉ]^_A අමාත&�මා,— ඉ]^_A අභ&ාස සංව+ධන ආයතනෙZ වා+�ක 

වා+තාව හා �vA - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙZ කා+Eක සංසථ්ා පනෙ) 2 වැF 
වග/�ෙZ 1 වැF උප වග/�ය යටෙ) හා 1992 ²F මස 10 ]නැ� අංක 718/15 දරන අ� 
Sෙශේෂ ගැස~පතය අWව 2016.10.25 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 2013.12.31 වැF ]ෙන/ 
අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ ඇ�ළ)  
ඉ]^_A අභ&ාස සංව+ධන ආයතනෙZ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� ය.  

(ෙසෞඛ& සහ මානව Mභසාධනය, සමාජ සSබලගැ/xම ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක 
සභාව Sa/ 2017.08.09 ]න සලකා බලන ලR.) 

*50.   
Fවාස හා ඉ]^_A අමාත&�මා,— රාජ& සංව+ධන හා F+මාණ L�ගත සංසථ්ාෙQ 

වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ& කා+Eක සංසථ්ා පනෙ)          
2 වැF වග/�ෙZ 1 වැF උප වග/�ය යටෙ) 2017.01.24 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද, 
2012.12.31 වැF ]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� 
F_ෂණ ඇ�ළ) රාජ& සංව+ධන හා F+මාණ L�ගත සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA 
අWමත කළ .� ය.  

(ෙසෞඛ& සහ මානව Mභසාධනය, සමාජ සSබලගැ/xම ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක 
සභාව Sa/ 2017.08.09 ]න සලකා බලන ලR.) 
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*51.   
ඛFජ ෙතz සAප) සංව+ධන අමාත&�මා,— ලංකා ඛFජ ෙතz L�ගත සංසථ්ාෙQ 

වා+�ක වා+තාව හා �vA - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛFජ ෙතz L�ගත සංසථ්ා 
පනෙ) 32 (3) වග/�ය යටෙ) 2016.04.05 වැF ]න ඉ]Pප) කරන ලද 2013.12.31 
]ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Sගණකා�ප�වරයාෙ� F_ෂණ 
ඇ�ළ) ලංකා ඛFජ ෙතz L�ගත සංසථ්ාෙQ වා+�ක වා+තාව හා �vA අWමත කළ .� 
ය.  

(බලශ� ��බඳ ආං·ක අ¸ෂණ කාරක සභාව Sa/ 2016.10.07 ]න සලකා බලන 
ලR.) 

*52.  
7දz හා ජනමාධ&  අමාත&�මා,— Mරාබb ආඥාපනත යටෙ) FෙQදනය,— Mරාබb 

ආඥාපනෙ) (52 අ�කාරය �) 12, 14 සහ 22 වග/� සමඟ ^යSය .�, 32 වග/�ය යටෙ), 
Mරාබb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා Sa/ සාදන ලbව, 2017 ²g 28 ]නැ� 
අංක 2029/51 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතෙZ පළ කරW ලැබ, 2017.10.09 ]න ඉ]Pප) කරන 
ලද FෙQදනය අWමත කළ .� ය. 

(අංක 996 දරන Mරාබb FෙQදනය)  
(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 

*53. 
7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Fෂ්පාදන බb (Sෙශේෂ S�Sධාන)  පනත යටෙ) 

Fයමය,— 1989 අංක 13 දරන Fෂ්පාදන බb (Sෙශේෂ S�Sධාන)  පනෙ) 3 වග/�ය 
යටෙ) Fෂ්පාදන බb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා Sa/ සාදන 
ලbව, 2017 අෙගෝස්� 17 ]නැ� අංක 2032/31 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතෙZ පළ 
කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*54. 

7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනත යටෙ) Fයමය 
(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනෙ) 2 වග/�ය යටෙ) 
Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා Sa/ 
සාදන ලbව, 2017 මැ½ 30 ]නැ� අංක 2021/7 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතෙZ පළ 
කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*55. 

7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනත යටෙ) Fයමය 
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනෙ) 2 වග/�ය යටෙ) 
Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා Sa/ 
සාදන ලbව, 2017 ²F 06 ]නැ� අංක 2022/7 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතෙZ පළ 
කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*56. 

7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනත යටෙ) Fයමය 
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනෙ) 5 වග/�ය යටෙ) 
Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා Sa/ 
සාදන ලbව, 2017 ²F 06 ]නැ� අංක 2022/8  දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~  පතෙZ පළ 
කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*57. 

7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනත යටෙ) Fයමය 
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනෙ) 2 වග/�ය 
යටෙ) Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා 
Sa/ සාදන ලbව, 2017 ²F 30 ]නැ� අංක 2025/44 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ 
පතෙZ පළ කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
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*58. 
7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනත යටෙ) Fයමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනෙ) 2 වග/�ය යටෙ) 
Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා Sa/ 
සාදන ලbව, 2017 ²g 19 ]නැ� අංක 2028/44 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතෙZ පළ 
කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*59. 

7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනත යටෙ) Fයමය 
(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනෙ) 2 වග/�ය යටෙ) 
Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා Sa/ 
සාදන ලbව, 2017 ²g 26 ]නැ� අංක 2029/25 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතෙZ පළ 
කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*60. 

7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනත යටෙ) Fයමය 
(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනෙ) 2 වග/�ය යටෙ) 
Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා Sa/ 
සාදන ලbව, 2017 ²g 31 ]නැ� අංක 2030/10 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතෙZ පළ 
කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*61. 

7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනත යටෙ) Fයමය 
(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනෙ) 2 වග/�ය යටෙ) 
Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb සAබ/ධෙය/ 7දz  හා ජනමාධ& අමාත&වරයා Sa/ 
සාදන ලbව, 2017 අෙගෝස්� 01 ]නැ� අංක 2030/20 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතෙZ 
පළ කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*62. 

7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනත යටෙ) Fයමය 
(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනෙ) 2 වග/�ය යටෙ) 
Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා Sa/ 
සාදන ලbව, 2017 අෙගෝස්� 15  ]නැ� අංක 2032/11 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතෙZ 
පළ කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*63. 

7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනත යටෙ) Fයමය 
(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනෙ) 2 වග/�ය 
යටෙ) Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා 
Sa/ සාදන ලbව, 2017 අෙගෝස්� 16 ]නැ� අංක 2032/24 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ 
පතෙZ පළ කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*64. 

7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනත යටෙ) Fයමය 
(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනෙ) 2 වග/�ය 
යටෙ) Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා 
Sa/ සාදන ලbව, 2017 අෙගෝස්� 23 ]නැ� අංක 2033/31 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ 
පතෙZ පළ කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
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*65. 
7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනත යටෙ) Fයමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනෙ) 2 වග/�ය යටෙ) 
Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා Sa/ සාදන 
ලbව, 2017 සැ�තැAබ+ 08 ]නැ� අංක 2035/28 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතෙZ පළ 
කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*66. 

7දz හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනත යටෙ) Fයමය 
(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb පනෙ) 2 වග/�ය 
යටෙ) Sෙශේෂ ෙවළඳ භා©ඩ බb සAබ/ධෙය/ 7දz හා ජනමාධ& අමාත&වරයා 
Sa/ සාදන ලbව, 2017 ඔෙතෝබ+ 02 ]නැ� අංක 2039/2 දරන අ� Sෙශේෂ 
ගැස~ පතෙZ පළ කරW ලැබ, 2017.11.07 ]න ඉ]Pප) කරන ලද Fයමය අWමත කළ 
.� ය.  

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*67. 

පා+gෙA/�ෙQ ස්ථාවර Fෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක±Aපත,— පා+gෙA/�ෙQ 
ස්ථාවර Fෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක±Aපත සAබ/ධෙය/ 2017 ෙනොවැAබ+ මස 07 වැF 
අඟහ	වාදා ��ග/වන ලද ස්ථාවර Fෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙQ වා+තාව,—සලකා 
බැÆම. 

*68. 
Saවන ආ©¥කම ව&වස්ථා සංෙශෝධනය පන) ෙක±Aපත — ෙදවැFවර ^යxම. 

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*69. 

බලහ)කාරෙය/ අ�	දහ/ ^_Aවg/ aය³ තැනැ)ත/ ආරෂා ^_A සඳහා � 
ජාත&/තර සA7� පන) ෙක±Aපත — ෙදවැFවර ^යxම. 

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 

*70. 
ෙබෞ�ධ Sහාර ෙ�වාලගA (සංෙශෝධන) පන) ෙක±Aපත — ෙදවැFවර ^යxම. 

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*71. 

ෙථේරවාR ÇÈ ක�කාව) (gයාප]ං� ^_ෙA) පන) ෙක±Aපත — ෙදවැFවර 
^යxම. 

(අමාත& ම©ඩලෙZ අWම�ය ද/වා �ෙc.) 
*72. 

ආ©¥කම ව&වසථ්ාව යටෙ) ෙයෝජනාව,— Sවාදය  කz තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ²F 22),— “� ලංකා පජාතා/pක සමාජවාR ජනරජෙZ ආ©¥කම ව&වසථ්ාෙQ 104ආ 
(5)(අ) ව&වසථ්ාෙQ S�Sධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොEෂ/ සභාව Sa/ 2016 ෙපබරවාP 25 
]නැ� අංක 1955/19 දරන අ� Sෙශේෂ ගැස~ පතෙZ පළ කරW ලැබ, 2016.05.06 ]න ඉ]Pප) 
කරන ලද, ජනමතSචාරණයකR ෙහෝ ඡ/ද Sම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ Sද¾) හා 7�ත 
ජනමාධ& Sa/ ��පැ]ය .� උපමාන ෙහව) මා+ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ.A ප�ප)� අWමත 
කළ .� ය.” යWෙව/ ෙයෝජනා කරන ල]/, පශන්ය සභාÇ7ඛ කරන ලR.  

73. 
� ලංකා ෙසේවා �Pස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන) ෙක±Aපත — 

ෙදවැFවර ^යxම.  

74. 
ළමා 9න	)ථාපන ෙ/දය (සංසථ්ාගත ^_ෙA) පන) ෙක±Aපත — ෙදවැFවර ^යxම.  

75. 
� ලංකා එස) hස�්යාF සෙහෝදර)වය (සංසථ්ාගත ^_ෙA) පන) ෙක±Aපත — 

ෙදවැFවර ^යxම.  
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76. 
� ලංකා කා/තා සAෙAලනය (සංසථ්ාගත ^_ෙA) පන) ෙක±Aපත — ෙදවැFවර 

^යxම.  

77. 
ෙමොනරාගල ]සp් කා/තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ^_ෙA) පන) ෙක±Aපත — 

ෙදවැFවර ^යxම.  

78. 
ලසාgය/ සමාජËය අධ&ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ^_ෙA) පන) ෙක±Aපත — 

ෙදවැFවර ^යxම.  

79. 
ජාත&/තර කා/තා සහ ළමා අ½Ì/ M�´ෙA සභාව (සංසථ්ාගත ^_ෙA) පන) 

ෙක±Aපත — ෙදවැFවර ^යxම.  

80. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත ^_ෙA) පන) ෙක±Aපත — ෙදවැFවර 

^යxම.  

81. 
ද ඉ/ස>්>.~ ඔෆ ් ස+>ෆ½Â පcg එක�/ට/~ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත ^_ෙA) 

පන) ෙක±Aපත — ෙදවැFවර ^යxම.  
 

 
* සල4ෙණ� හ6�ව0 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 

 

]නට FයEත කට.�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැWARම  
අ1. 

Sස+ජන පන) ෙක±Aපත (2018) නමැ� පන) ෙක±Aපතට කාරක සභාෙQR ඉ]Pප) 
කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම Fk) කළ “]නට FයEත කට.�වලට අදාළ අ�ෙ+කය” 
නමැ� පpකාව බල/න. 
 
 

 


